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Abstract 

Combined effects of operating pressure and volume reduction ratio on the flux during ultrafiltration of 

model solution of apple extract with membranes UF1-PAN, UF10-PAN and UF25-PAN by full factorial 

experiment were investigated. The resulting mathematical models and response surfaces indicate that the 

highest value of the flux is obtained at an upper level of the working pressure and lower level of the volume 

reduction ratio with the three membranes tested. The highest values of the flux were observed when using a 

membrane UF25-PAN, and the lowest – when using a membrane UF1-PAN. 

 

Keywords: ultrafiltration, pressure, volume reduction ratio, apple extract 
 

Въведение 

За разделянето, концентрирането и 

очистването на течности отдавна се прилагат 

различни процеси: филтриране, центрофугиране, 

дестилация, екстракция и др. През последните 

десетилетия едни от най-универсалните и 

перспективни процеси за разделяне, 

концентриране и очистване се явяват процесите 

за разделяне с използване на полупропускливи 

мембрани - мембранни процеси [2, 10]. 

Към основните мембранни процеси за 

разделяне на течности се отнасят: мембранни 

процеси при налягане (обратна осмоза, 

нанофилтрация, ултрафилтрация и 

микрофилтрация), движещата сила при които е 

разликата в налягането от двете страни на 

мембраната; диализа, движещата сила при която 

е разликата в концентрацията на разтвореното 

вещество от двете страни на мембраната; 

електродиализа, движещата сила при която се 

създава от електрично поле чрез електроди, 

разположени от двете страни на мембраната [3,7]. 

Между мембранните процеси особено 

интензивно в хранителните технологии се 

развиват баромембранните (обратна осмоза, 

нанофилтрация, ултрафилтрация и 

микрофилтрация). Те се използват успешно за 

разделяне и концентриране на разтвори, както и  

на биологично-активни вещества (протеини, 

полизахариди, полифеноли и др.) [1, 4, 11].  

Ултрафилтрацията е баромембранен процес, 

който се характеризира с две основни 

характеристики: количествена – относителна 

производителност (флукс) и качествена - 

селективност (коефициент на задържане) [8]. 

Размерът на порите, видът на мембраната, 

операционните условия и взаимодействията 

между мембраната и захранващия разтвор са 

основните фактори, оказващи съществено 
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влияние върху относителната производителност 

и селективността [9]. 

Целта на настоящата работа е да се изследва 

влиянието на работното налягане и 

съотношението на редуциране на обема върху 

относителната производителност при 

ултрафилтрация на моделен разтвор на ябълков 

екстракт с мембрани УФ1-ПАН, УФ10-ПАН и 

УФ25-ПАН. 

Материали и методи 

Ябълков екстракт  

Екстрактът на полифеноли от ябълки 

“VitaRed™” е предоствен от FutureCeuticals 

(Momence, IL, USA). Моделен разтвор (0.1%, 

w/v) на ябълковия екстракт е приготвен с 

дестилирана вода, подкиселена (pH 3.0) с 1 M 

HCl, чрез обработка (20 min) в ултразвукова вана 

(USC200T, VWR International bvba/sprl, Leuven, 

Белгия). 

Мембрани 

Използвани са полиакрилонитрилни (ПАН) 

мембрани УФ1-ПАН, УФ10-ПАН и УФ25-ПАН с 

номинална граница на разделяне, съответно 1, 10 

и 25 кDa. Мембраните са получени по сухо-

мокър фазовоинверсионен метод от полимерни 

разтвори, приготвени със следните разтворители: 

за УФ1 - диметилсулфоксид (ДМСО) и 

диметилформамид (ДМФ) в съотношение 1:1; за 

УФ10 – ДМСО; за УФ25 - ДМФ. Мембраните са 

температурно обработени във водна среда за 10 

min, както следва: УФ1 и УФ10 - при 60 °С; 

УФ25 - при 80 °С. 

Експериментална уредба 

Полученият моделен разтвор на ябълков 

екстракт (начален обем 6 L) е подложен на 

ултрафилтрация чрез използване на 

лабораторната уредба със сменяем плосък 

мембранен модул, представена на фиг. 1. Тази 

уредба е комплектована с: 

- плосък мембранен модул с мембранна 

повърхност 1250 cm
2
; 

- триплунжерна помпа за високо налягане 

(до 15 МРа) с производителност 330 dm
3
/h; 

- тръбопроводно-арматурна система с два 

броя манометри (0-15 МРа), съответно за 

измерване на входящо и изходящо налягане; 

-  вентил за регулиране на работното 
налягане. 

 

 

Фиг.1.Схема на лабораторна уредба със 

сменяем плосък мембранен модул 

1 – вентил; 2 – манометър (0-50 bar); 3 – 

вентил; 4 – манометър (0-6 bar); 5 – сменяем 

плосък мембранен модул; 6 – резервоар; 7 – 

тръбопровод; 8 – манометър  (0-8 bar); 9 – 

вентил; 10 – манометър (0-150 bar); 11 – 

тръбопровод; 12 – помпа; 13 – вентил; 14 – 

тръбопровод; 15 – тръбопровод; 16 – резервоар 

        Експериментите са проведени при следните 

работни условия:  

 работно налягане (р, МРа) -  0,2; 0,3 и 0,4 

МРа; 

 съотношение на редуциране на обема 

(VRR) - 2, 4 и 6;  

 температура - 20 °С и входящ дебит 330 

dm
3
/h. 

 След експерименталното измерване на 

отделеното количество филтрат V в cm
3
 за 

определено време τ в s при различните режими 

относителната производителност (флукс) J, 

dm
3
/(m

2
.h) се определя по формулата: 

                                
 

   
                      (1)                                                  

 

където F=0,125 m
2
 е повърхнината на мембраните 

в модула. 

 

      Статистическа обработка 

      Пълен факторен експеримент (N=3
2
) е 

използван, за да покаже влиянието на налягането 

(р, MPa) и съотношението на редуциране на 

обема (VRR) върху флукса. Планът на 

експеримента с натурални и кодирани стойности 

на двата изследвани фактора е представен в 
таблица 1. Опитите във всяка точка от плана са 
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проведени с трикратна повторяемост.  
 

Таблица 1.  

План на експеримента в натурален и кодиран 

вид 

№ Натурални 

стйности  

Кодирани 

стойности 

p, МРа VRR X1 X2 
1 0,2 2 -1 -1 

2 0,3 2 0 -1 

3 0,4 2 +1 -1 

4 0,2 4 -1 0 

5 0,3 4 0 0 

6 0,4 4 +1 0 

7 0,2 6 -1 +1 

8 0,3 6 0 +1 

9 0,4 6 +1 +1 

 

За моделиране на зависимостите в кодиран 

вид е използван софтуер за статистически анализ 

StatGraph v2.0.  

  

Резултати и обсъждане 
Получените експериментални данни за 

относителната производителност в зависимост от 

работното налягане и съотношението на 

редуциране на обема са представени в таблица 2. 

От таблицата е видно, че най-високи стойности 

на относителната производителност се 

наблюдават при работа с мембрана УФ25-ПАН, а 

най-ниски – при мембрана УФ1-ПАН. Тези 

резултати са в синхрон с резултатите на Diaz-

Reinoso et al. [5], които установяват, че 

относителната производителност се увеличава с 

нарастване номиналната граница на разделяне на 

мембраните.  
 

Таблица 2.  

Експериментални резултати за 

относителната производителност J, 

dm
3
/(m

2
.h) в зависимост от изследваните 

фактори 

№ Мембрана  

УФ1-ПАН 

Мембрана  

УФ10-ПАН 

Мембрана 

УФ25-ПАН 

1 14,4±0,5 15,2±0,4 27,1±1,4 

2 17,3±0,4 24,4±0,3 38,2±0,2 

3 22,2±1 31,1±0,4 45,3±0,6 

4 10,7±0,5 13,2±0,1 25,7±0,7 

5 15,8±0,7 19,9±0,8 35±0,15 

6 20,3±0,4 24,3±0,8 44±0,2 

7 10,1±0,3 12,7±0,3 24,8±0,8 

8 15,2±0,3 19±0,4 34,4±0,5 

9 19,1±0,3 23±0,4 43,2±0,3 

Получени са следните адекватни, при 

доверителен интервал 95 %, модели със значими 

коефициенти (таблица 3): 
 

Таблица 3.  

Регресионни модели за относителната 

производителност в зависимост от 

работното налягане и съотношението на 

редуциране на обема за трите изследвани 

мембрани 
Мемб-

рана 
Регресионен модел 

УФ1- 

ПАН 

                                
           

   

R
2
=0,97; F=2,50 

УФ10-

ПАН 

                                
          

                          
   

R
2
=0,99; F=3,02 

УФ25-

ПАН 

                             
           

   

R
2
=0,99; F=2,52 

 

Стандартизираните диаграми на Парето за 

значимостта на изследваните фактори за 

мембрани УФ1-ПАН, УФ10-ПАН и УФ25-ПАН 

са показани на фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4. Те 

показват, че двата фактора са значими и за трите 

изследвани мембрани, а междуфакторното 

взаимодействие е значимо само при мембрана 

УФ10-ПАН. Получените регресионни модели и 

стандартизираните диаграми на Парето показват, 

че от двата изследвани фактора по-силно влияние 

има работното налягане, който влияе 

положително, а съотношението на редуциране на 

обема влияе отрицателно и за трите изследвани 

мембрани.  
 
 
 
Х1 

 

Х2 
 
Х2^2 
 
Х1.X2 

 
Х1^2 
 

  

Фиг.2. Стандартизирана диаграма на 

Парето за значимостта на изследваните 

фактори за мембрана УФ1-ПАН 
                  
 
 
 
Х1 

 

Х2 
 
Х2^2 
 
Х1.X2 

 
Х1^2 
 

 
 

Фиг.3. Стандартизирана диаграма на 

Парето за значимостта на изследваните 

фактори за мембрана УФ10-ПАН 
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Х1 

 

Х2 
 
Х2^2 
 
Х1.X2 

 
Х1^2 
 

  
Фиг.4. Стандартизирана диаграма на 

Парето за значимостта на изследваните 

фактори за мембрана УФ25-ПАН 

 

      Повърхнините на отражение на 

относителната производителност на мембрани 

УФ1-ПАН, УФ10-ПАН и УФ25-ПАН са показани 

на фиг. 5, фиг. 6 и фиг. 7. От тях се вижда, че 

най-висока стойност на флукса се получава при 

горно ниво на фактор работно налягане и долно 

ниво на фактор съотношение на редуциране на 

обема и за трите изследвани мембрани. Видно е 

също така, че с увеличаване на работното 

налягане относителната производителност се 

увеличава, както при горно, така и при долно 

ниво на съотношението на редуциране на обема. 

Работното налягане има определящо значение за 

реализирането на баромембранните процеси. При 

ултрафилтрационните мембрани увеличаването 

на работното налягане води до увеличаване на 

относителната производителност, като 

постепенно нарастването ѝ се забавя, след което 

остава постоянно независимо от по-нататъшното 

увеличаване на налягането. Това се обяснява с 

отлагането на гелов слой върху мембранната 

повърхност, като увеличаването на движещата 

сила води до нарастване на дебелината на 

геловия слой и неговото уплътняване, откъдето 

нараства и селективността на мембраната [9].  

       При увеличаване на съотношението на 

редуциране на обема флуксът намалява, както 

при долно, така и при горно ниво на работното 

налягане. Повишаването на съотношението на 

редуциране на обема води до увеличаване на 

осмотичното налягане на разтвора, с което се 

намалява ефективната движеща сила на процеса. 

Освен това се повишава и вискозитетът поради 

увеличената концентрация на сухи вещества, 

което води до намаляване на коефициента на 

масоотдаване. Тези резултати са съпоставими с 

резултатите на Diqiao et al. [6],  които 

установяват, че работното налягане влияе 

положително вурху флукса на ябълков сок при 

работа с мембрана с разделителна способност 1 

кDa, а концентрацията на сухите вещества влияе 

отрицателно. Те установяват също така, че най-

голямо намаление на флукса се наблюдава през 

първите 10 минути, след което той се променя 

незначително.  

 

 
 

Фиг.5. Повърхнина на отражение на 

относителната производителност в 

зависимост от изследваните фактори за 

мембрана УФ1-ПАН 

 

    
 

Фиг.6. Повърхнина на отражение на 

относителната производителност в 

зависимост от изследваните фактори за 

мембрана УФ10-ПАН 

 

  
     

Фиг. 7. Повърхнина на отражение на 

относителната производителност в 

зависимост от изследваните фактори за 

мембрана УФ25-ПАН 

 

Заключение                                                                
Получените математични модели и 

повърхнините на отражение показват, че най-

висока стойност на относителната 

производителност се получава при горно ниво на 

работното налягане и долно ниво на 

J,
d

m
3
/(

m
2
.h

) 

   Х1                                                       

 

 

   Х1                                                                

 

 

J,
d

m
3
/(

m
2
.h

) 

Х2     

Х2       

J,
d

m
3
/(

m
2
.h

) 

   Х1                                                                

 

 

Х2       
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съотношението на редуциране на обема и при 
трите изследвани мембрани. Най-високи 

стойности на относителната производителност се 

наблюдават при работа с мембрана УФ25-ПАН, а 

най-ниски – при мембрана УФ1-ПАН.  
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